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Efni: Umsögn Mjólkursamsölunnar um þingskjal 17 -  17. Mál a 149. Löggjafarþingi:
Frumvarp til laga um breytingu á búvörulögum, nr. 99/1993, og búnaðarlögum, nr. 
70/1998 (verðlagsnefnd búvara, undanþágur frá ákvæðum samkeppnislaga, 
verðjöfnunargjöld o.fl.).

Í upphafi vill Mjólkursamsalan taka fram að fyrirtækið er hlynnt því að gerðar verði 
breytingar á búvörulögum sem miða að því að styrkja stöðu smærri afurðastöðva og stuðla 
að aukinni samkeppni í framleiðslu á mjólkurvörum og þar með að aukinni nýsköpun og 
hagkvæmari nýtingu framleiðsluþátta þjóðfélagsins.

Mjólkursamsalan leggur hins vegar ríka áherslu á að allar breytingar á búvörulögum séu vel 
ígrundaðar og raunverulegt mat lagt á áhrif þeirra áður en þær eru leiddar í lög enda mynda 
ákvæði gildandi búvörulaga heildstætt skipulag. Áhrif þess að fella brott tiltekin ákvæði án 
þess að huga samhliða að því heildstæða skipulagi geta því verið skaðleg.

Þau ákvæði búvörulaga sem öðrum fremur veita starfsumhverfi Mjólkursamsölunnar og 
annarra afurðastöðva í mjólkuriðnaði sérstöðu eru ákvæði 4. mgr. 13. gr. og 71. gr. laganna 
sem og ákvæði 7., 8. og 1. og 2. mgr. 13. gr. þeirra sem varða verðlagningu. Í almennri 
umræðu um þetta starfsumhverfi hefur meðal annars af hálfu Samkeppniseftirlitsins ítrekað 
verið vísað til þessa lagaramma sem ívilnandi fyrir mjólkuriðnaðinn, en með öllu horft fram 
hjá þeim íþyngjandi skyldum sem í honum felast. Að mati Mjólkursamsölunnar hefur þetta 
viðhorf komið í veg fyrir að umræða um starfsumhverfi mjólkuriðnarins sé fyllilega hlutlæg.

Telur fyrirtækið brýnt að árétta að ákvæði búvörulaga veitir mjólkuriðnaði ekki almenna 
undanþágu frá ákvæðum samkeppnislaga. Ákvæðið veitir afmarkaða heimild til
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samkomulags og samstarfs í þeim tilgangi að lækka kostnað, sem er afmarkað frávik frá því 
sem annars myndi gilda eftir 10. gr. Samkeppnislaga. Að öðru leyti gilda ákvæði 
samkeppnislaganna um starfsemi afurðastöðva í mjólkuriðnaði á sama hátt og um starfsemi 
annarra fyrirtækja.

Mjólkursamsalan bendir hinsvegar á að nú er að störfum samráðshópur um endurskoðun 
búvörusamninga á vegum Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra í samræmi við gildandi 
búvörusamninga og fyrirhuguð atkvæðagreiðsla kúabænda um kvótakerfi í 
mjólkurframleiðslu 2019. Eðlilegt er að þeirri vinnu sé lokið áður en farið er í breytingar á 
starfsumhverfi landbúnaðarins.

Í greinargerð með frumvarpinu er sett fram það markmið að auka frelsi og sjálfræði 
framleiðenda búvara til markaðssetningar á afurðum sínum á innlendum og erlendum 
mörkuðum. Mjólkursamsalan vill benda á að fullt frelsi sé nú þegar til staðar fyrir íslenska 
kúabændur til markaðssetningar og sjáist það best á þeirri nýsköpun í vinnslu mjólkurafurða 
sem á sér stað og hafa meðal annars verið tilnefnd til Fjöreggsins, viðurkenningu Matvæla- 
og næringarfræðifélags Íslands og Samtaka iðnaðarins.

Nánar um nokkrar tillögur frumvarpsins.

Varðandi 2.gr frumvarpsins þar samningsforræði er fært frá Bændasamtökum Íslands, 
heildarsamtökum íslenskra bænda. Bændasamtök Íslands urðu til við sameiningu 
Búnaðarfélags Íslands og Stéttarsambands bænda árið 1995 og hægt er að líkja þeim við 
bandalag háskólamanna(BHM) sem eru heildarsamtök háskólamenntaðra á vinnumarkaði. 
Þarna er því í raun verið að leysa upp samtök bænda án samráðs við bændur.

Vegna 10. gr. frumvarpsins. 71. gr búvörulaga veitir afurðastöðvum í mjólkuriðnaði heimild til 
að gera með sér samkomulag um verkaskiptingu og hafa með sér annars konar samstarf í því 
skyni að halda niðri kostnaði við framleiðslu, geymslu og dreifingu mjólkurafurða.

Lagt til að gildandi ákvæði 71. gr. búvörulaga verði fellt brott í núverandi mynd og nýtt ákvæði 
lögleitt í þess stað. Í þessu felst að sá grundvöllur til hagræðingar sem komið var á fót með 
lögum nr. 85/2004 í þeim tilgangi að halda niðri kostnaði við framleiðslu, geymslu og dreifingu 
mjólkurafurða verður afnuminn. Þetta er ráðgert enda þótt ekki séu gerðar tillögur að öðrum 
ráðstöfunum eða breytingum til að tryggja að sú hagræðing og hagkvæmni, sem hefur verið 
náð á markaðnum, verði viðhaldið.

Á grundvelli 71. gr hefur Mjólkursamsalan gert samkomulag við Kaupfélag Skagfirðinga svf. um 
verkaskiptingu að því er framleiðslu mjólkurvara varðar og ráðstafanir í því skyni að halda niðri 
kostnaði við framleiðslu, geymslu og dreifingu mjólkurafurða. Markmiðið með samstarfi KS og



MS er að ná fram auknu hagræði með því að lækka kostnað. Ísland er hvort tveggja fámennt 
og tiltölulega strjálbýlt. Það er því ljóst að kostnaður við að safna mjólk er hár á Íslandi
samanborið við önnur lönd auk þess sem afkastamiklar vélar til framleiðslu tiltekinna 
mjólkurafurða anna auðveldlega allri innanlandseftirspurn. Með samræmdu skipulagi á 
framleiðslunni er því hægt að ná fram ná fram eins hagkvæmri nýtingu framleiðsluþátta 
þjóðfélagsins og kostur er. Í því sambandi skiptir nálægð við bændur, geymsluþol vara, 
flutningskostnaður og nálægð við markaði máli. Þannig er svo dæmi sé nefnt allur fastur ostur 
framleiddur í Skagafirði en mjólk að mestu leyti pakkað á Suðurlandi. Slíkt hagræði er ekki síst 
neytendum og bændum til hagsbóta.

Að uppfylltum skilyrðum opinberra eftirlitsaðila og leyfis frá þeim til mjólkursölu frá lögbýli 
telur Mjólkursamsalan sig jafnframt í reynd skuldbundna til að kaupa og/eða vinna alla mjólk 
af félagsmönnum Auðhumlu svf. og Kaupfélags Skagfirðinga svf. án tillits til eftirspurnar 
neytenda hverju sinni. Eftir að viðskiptasamband er komið á milli mjólkurframleiðanda og 
Auðhumlu svf. og/eða Kaupfélags Skagfirðinga svf. samkvæmt samþykktum félaganna skapast 
gagnkvæm réttindi og gagnkvæmar skyldur þeirra á milli. Þeim réttindum og skyldum er lýst í 
samþykktum félaganna og í tilviki Auðhumlu svf. viðskiptaskilmálum sem á samþykktum 
félagsins byggja. Samkvæmt þeim eru félögin skyldug til að sækja mjólk til framleiðenda með 
reglubundnum hætti allan ársins hring og greiða þeim að lágmarki það verð sem ákveðið er af 
verðlagsnefnd búvara að skuli vera lágmarksverð á mjólk til framleiðenda. Félögin fara í um 
80.000 heimsóknir til hráefnissöfnunar á sveitabæi árlega. Þau fyrirtæki sem aðild eiga að 
þessu samstarfi taka á sig þann kostnað sem skapast vegna sveiflna í framboði og eftirspurn.

Að mati Mjólkursamsölunnar liggur því ljóst fyrir að ef fella á ákvæði 71. gr. brott í heild sinni 
er nauðsynlegt að gera aðrar ráðstafanir samhliða til að koma í veg fyrir að tjón hljótist af.

Í ljósi yfirstandandi vinnu við endurskoðun búvörusamninga og þeirri staðreynd að ekkert 
mat hefur verið lagt á áhrif þessara breytinga leggur Mjólkursamsalan til að frumvarpið verði 
ekki samþykkt.

Virðingarfyllst, 
f.h. Mjólkursamsölunnar ehf.

Ari Edwald, forstjóri


